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،ءازعألا ةفقاسألا ةوخإلا

،ءازعألا نييكريلكإلاو تابهارلاو نابهرلاو ةنهكلا

!ريخلا ءاسم ـ kalispera sas! ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

روينسنوملا َّيلإ اههجو يتلا ةّيحتلا تاملكلو مكبيحرتل يبلق ّلك نم مكركشأ
مهتمدخ تابهارلاو نابهرلا شيعي نأ مهملا نم :كتداهشل ،ةبهارلا يتخأ اًركشو .سوتالوسور
!اًركش .اهيلإ نولَسرُي يتلا ةعامجلل ًةبه مهسفن نومِّدقيف ديدش ّبحب ،هذه ةمدخلا حورب
ةايحلا يفو ،ةلئاعلا يف اهشيعت يتلا ةليمجلا ناميإلا ةداهشل سوكورل اًضيأ اًركش
بابش ُلثم مهُلثِم ،ةنيعم ةرتف يف اًنايحأ ةلئسألا نوحرطي نيذلا كئانبأ عم ،ةيمويلا
ديج رمأ اذهو .رومألا ضعبل نيدقتنم نوحبصيو ،ءايشألا ضعب نع ،نولءاستيو ،نيريثك
.رييغتلاو ريكفتلا ىلع ةسينكك اندعاسي هّنأل ،اًضيأ

سسأ تَيِنُب اهيلع ،ةيناسنإلل ثارتو ةبه يه يتلا ضرألا هذه يف مكب يقتلأ نأ يندعسي
نفلاو ةفسلفلاو بدألاو رعشلا نودب :هل نونيدمو مكدلبل ءانبأ ام اًعون اًعيمج نحن .برغلا
الو ،يرشبلا دوجولا نم ةريثك بناوج فرعن نأ انعطتسا امل ،انه تروطتو تأشن يتلا
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.اًضيأ توملا نعو ملألاو ،ّبحلاو ةايحلا نع انلخاد يف ةريثك ةلئسأ ىلع بيجن نأ انعطتسا

هترادأ ،يناميإلا فاقثنالا “ربتخم” أدب ةّيحيسملا ةيادب يف انه ،ينغلا ثارتلا اذه ةبرت يف
ةئيضم ةرانم مهتاباتكبو ةسدقملا مهتريسب مهو ،ةسينكلا ءابآ نم ديدعلا ةمكح
ةركبملا ةّيحيسملا نيب ءاقللا حتتفا نم انلأس اذإو .روصعلا ّلك يف نينمؤملل
،“ناميإلا ربتخم” حتف يذلا وه .سلوب لوسرلا ىلإ اّلإ انراكفأ بهذت نل ،ةينانويلا ةفاقثلاو
ىلإ لصو :لسرلا لامعأ رفس يوري امك ،انه كلذ لعف دقو .نيملاعلا نيذه نيب عمج يذلا
،17 لسرلا لامعأ عجار) سوغابويرألا ىلإ نمزلا كلذ ءاملع ُهَداقو تاحاسلا يف زركي أدبو ،انيثأ
فقوتنل .ةماعلا ةحلصملا لئاسم يف يضقي ناك يذلا ءامكحلاو خويشلا سلجم وهو ،(16-34
لوسرلل نيفقومب دشرتسنو .ةيسنكلا انتريسم يف اندشرتل ،ةثداحلا هذه دنع
.مويلا انناميإ ةيمنتو انمهف يف اننادعاسي

ديري اَّمع نولءاستي ةفسالفلا ضعب أدب ،ظعي سلوب ناك امنيب .ةقثلا وه لوألا فقوملا
ءايشألا عرتخي يذلا صخشلا وهو ،راثرّثلا ،اذكه هنومسي .(١٨ ةيآلا) "راثرّثلا" اذه مِّلعي نأ
مهّنأ ليختن اّلأ بجي كلذل .سوغابويرألا ىلإ هوداق كلذل .هيعمتسم ةين نسح نم اًديفتسم
َوه ام َفِرعَن نَأ انَل له" :هوقطنتسيل هب اوتأ ،سكعلاب .مّلكتيل حرسملا ةراتس همامأ اوحتف
يف ُبَغرَن ُنحَنو ،ةبيرَغ اًرومُأ انِعِماسَم ىلِإ ُلُقنَت َتنَأف ؟هُضِرعَت يذَّلا ُديدَجلا ُميلعَّتلا اذه
.ةمكحم مامأ سلوب عِضُو ،راصتخاب .(٢٠-١٩ تايآلا) "كلذ ينْعَي ام ِةَفِرعَم

يف لوسرلا اوعضو .مويلا انل ةبسنلاب اًضيأ ةمهم نانويلا يف سلوب ةلاسرل فورظلا هذه
لامعأ ببسبو ،هظعو اوعطاق دق اًضيأ اوناك ،يكينولاست يف ،ليلقب كلذ لبق .ةيوازلا
.اًليل رارفلا ىلإ رطضا ،ةنيدملا يف تابارطضالا بِّبسي هّنأ بعشلا همهتا دقو بغشلا
.سوغابويرألا ىلإ هوداقف ،هب ٍبَّحرم َريغ اًفيضو اًراثرث هوربتعا ،انيثأ ىلإ هلوصو دعب ،نآلاو
تاظحل يف ،امبر .ةبعص فورظ يف هتلاسر لمحي هّنإ .راصتنا ةظحلب رمي ال وهف كلذل
وأ ،ةريغص ةعامج انّنأل طابحإلاب اًنايحأو بعتلاب اًضيأ نحن رعشن ،انتريسم يف ةديدع
.انيثأ يف سلوب ةصق يف اولّمأت .اًمئاد ٍةيتاؤم ريغ ةئيب يف كرحتت ،ةفيعض ةسينك
مالستسالاب هسفنل حمسي مل هّنكل .ةليئض همامأ حاجنلا ةصرفو ،ةّيلقأ يف ،اًديحو ناك
:اًدج مهم اذه .رمذتلاو ىوكشلا ىلإ بهذت هسفن كرتي ملو .هتلاسر نع َّلختي ملو ،طابحإلل
اًلِّضفم ،ةقثب اًمدق ّيضملا :يقيقحلا لوسرلا فقوم وه اذه .رمذتلاو ىوكشلا نم اورذحا
نيأ نم .ةعاجشلا هذهب سلوب عتمت .راركتلاو ةداعلا ىلع ةعقوتملا ِريغ فقاوملا ةبوعص
لمعي نأ ُّبِحي يذلا هللا ةمظعب ةقثلا :ةقثلا ةعاجش يه هتعاجش .هللاب ةقثلا نم ؟هتتأ
.راغص انّنأل اًمئاد انعم

انلعجي ةريغص ةسينك اننوك نأل ،انسفنأبو هللاب قثنل ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
رِّيغي يذلاو ،ءارقفلاو راغصلا راتخي هّنأ عوسي نلعأ يذلا هللو ،ليجنإلل ةغيلب ةمالع
،رصنلاو تاحوتفلا حورب نيبَلاطم ُريغ ،ةسينكلا ،نحن .ةطيسبلا راغصلا لامعأب خيراتلا
يهابتلا ةبرجت هذه .انيلع رطخ هّلك اذه .ايندلا ءايربكب الو ،ةريبكلا دادعألا ةمظعب الو
ومنت اهَّنكل ،اًّدج ةريغص يهف ،لدرخلا ةّبح نم ةربع ذخأن نأ وه اّنم بولطملا .راصتنالاب
تَراص لب ،لوقُبلا َرَبكَأ تَناك تَمَن اذِإف ،اهِّلُك ِروزُبلا ُرَغصَأ َيه" :عوسي لاق .ءطببو عضاوتب
،تمصلاو ربصلا يف ،ءافخلا يف رِّمخت ،ةريمخ نوكن نأ اّنم بولطملا .(32 ،13 ىتم) "ةَرَجَش
نمكي هللا توكلم ّرس .(33 ةيآلا عجار) لصاوتملا سدقلا حوّرلا لمع ةّوقب ،ملاعلا ةنيجع لخاد
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رِّكذي يذلا ،سلوب لوسرلا .ءاضوض ثدحُي الو اًبلاغ ىرُي ال ام يف ،ةريغصلا ءايشألا يف
اًميلعت اهلعج هّنأ ةجردل ،هذه ليجنإلا تاملكب هبلق يف ّبحر هّنأل اًقثاو شاع ،رَغِّصلاب همسا
نِم ِمَلاعلا يف َناك امو [...] .ساَّنلا َنِم ًةَّوُق ُرَفوَأ هّللا َنِم فْعُّضلا" :لاق ،ستنروق يف ةوخإلل
.(27 .25 ،1 ستنروق 1) "اًّيِوَق َناك ام َيِزخُيل ُهللا هَراتخا ام َكاذف فْعُض

هللاب ةقثلل مكُؤيهي هّنإف .هب اوبِّحرو رَغِّصلا اوكراب :مكل لوقأ نأ ّدوأ ،ءاّزعألا اهّيأ ،اذهل
ريغ اونوكت نأ ينعي ال - هّلك ملاعلا يف ةيلقأ ةسينكلاو - ةيلقأ اونوكت نأ .هدحو هللابو
،“سزونيكلا” :رَغِّصلا قيرط وهو ،هللا هحتف يذلا قيرطلا يف اوريست نأ ينعي لب ،نيمهم
وه .حيسملا عوسي يف (اننيب نكس يذلا) هللا لزانت ،لزانتلاو ،عاضتالاو ،تاذلا نم دُّرجتلا
اًمداخ راص نأب انصَّلخو .اندسج حارج يفو انتيرشب ايانث يف ىفتخا ىتح َلَزانت عقاولا يف
نايحألا نم ريثك يف .(7 ،2 يبليف) "دْبَعلا َةروُص اًذِخَّتُم هِتاذ نِم َدَّرجَت" هّنأ سلوب دِّكؤي .انل
هللا توكلم" نكل ،سانلا مامأ روضح انلو ،نييئرم نوكن نأ ديرنو ،رهاظملاب نيسووهم نوكن
دعاسنل .ضرألا ىلع ،ءطبب ،رطملا لثم ،اًّرس يتأي .(20 ،17 اقول) "بَقارُي ٍهجَو ىلع يتأي ال
اومدقتو اوعجشت .ةمدخلا سامح دقفن ال ىتحو ،هللا لمعب ةقثلا هذه ديدجتل اًضعب انضعب
!اذه رغّصلاو عضاوتلا قيرط يف

.لوبقلاو بيحرتلا وهو :انيثأ يف سغابويرألا يف سلوبل يناثلا فقوملا دكؤأ نأ نآلا ّدوأ
ضرفو رخآلا لحم ذاختا يف ةبغرلا مدع :ليجنإلاب ةراشبلل يرورضلا يلخادلا دادعتسالا هّنإ
لبقن نأ مَّلعتن ،كلذ لبقو .هدوجو ةبرت يف ةراسلا ةراشبلا ُعرَز وه لب ،هتايح ىلع سفنلا
هللا :ركذتنل .انئيجم لبق ،هبلق يف لبق نم هللا اهعضو يتلا روذبلاب فرتعنو
طيلست يه لب ،غراف ٍءاعو ةئبعت ةراشبلا تسيل .انلمع اًمئاد قبسي هللا ،اًمئاد انقبسي
.انيثأ لهَأ مامأ لوسرلا اهرهظأ يتلا ةقراخلا ةقيرطلا يه هذهو .هققحو هللا أدب ام ىلع ءوضلا
أدب هّنكل ،“ةقيقحلا مكمِّلعأ انأ نآلا” وأ “ءيش ّلك يف نوئطخم مكّنإ” مهل لوقي ال هّنإ
انَأو يِّنِإف .هْجَو ِّلُك نِم ِنُّيَدَّتلا يديدَش مُكارَأ ،انيثأ َلهَأ اي" :لاقو ةينيدلا مهحورب بيحرتلاب
.(23-22 ،17 لسرلا لامعأ) "لوهْجَملا ِهلِإلا ىلِإ :هيَلع َبِتُك ًالَكيَه ُتدَجَو مُكِباصنَأ ىلِإ ُرُظنَأ ٌرِئاس
مرتحيو بحريو ،مهبطاخي نمل ةماركلاب لوسرلا فرتعي .انيثأ لهَأ نم اًمهم اًئيش ذخأ
راث” هلجأ نم يذلا رمألا ،مانصألاب ةئيلم انيثأ عراوش تناك ول ىتح .ةينيدلا مهتيساسح
مّدقي نأ دارأو ،صاخشألا ءالؤه بولق يف ّيفخلا هللا بلط سلوب ىأر .(16 ةيآلا عجار) “هرئاث
عابتأ نع ثحبلا هدارم سيلو .ضرعي لب ،ضرفي ال هبولسأ .ناميإلا ةشهد فطلو ةعادوب مهل
هّنإ .عقاولا ىلإ ةيحور ةرظن هيدل سلوب ّنأل نكمم اذهو .عوسي ةعادوب مّلكتي هّنكل ،-اًدبأ–
نم اذه انعمس .ةينيدلا تايمستلا ءارو ام ،ناسنإلا بلق يف لمعي سدقلا حوّرلا ّنأب نمؤي
حوّرلا نكل ،ةينيدلا ةسرامملا نع ًاليلق ءانبألا دعتبي ،ةنيعم ةلحرم يف .سوكور ةداهش
.بيرقلا عم ةّوُخألاو ةدحَولا ةّوقب نونمؤي مهف اذلو ،لمعلا يف رمتسي لمعي ناك يذلا سدقلا
،لوسرلا فقوم أدبي كلذل !كلذ ركذتنل .جراخلا نم ىرُي ام زواجتي لكشب اًمئاد حوّرلا لمعي
هللا ةبهو ،ةفاقثلا ضرتفت ةمعنلا" ّنأ ىسنن ال :رخآلاب بيحرتلاب ،ةنمزألا عيمج لوسر
ةمعن دجوت ال .(115 ،ليجنإلا حرف ،يلوسرلا داشرإلا) "اهنولبقي نيذلا ةفاقث يف دّسجتت
.كانه دّسجتت ،ةفاقثلا يف اًمئاد دّسجتت ةمعنلا .انسوؤر يف رودت ةدرجم

لَّبقتن نأ بجي انّنإ ،سوغابويرألا ىلإ سلوب ةرايز نع رشع سداسلا ستكيدنب ابابلا لاق
ىلع مّلكتن امدنع" هّنأل هبتنن نأ بجيو ،نييردأاللا وأ نيدحلملا صاخشألا ةصاخ ةدومب
الو ،ةلاسرلل اًفده مهسفنأ اوري نأ نوديري ال مهّنإ .صاخشألا ءالؤه فاخي دق ةديدج ةراشب
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نوناك 21 ،ةينامورلا ايروكلا ىلإ باطخ) "مهتدارإ يفو مهركف يف مهتيرح نع يلختلا نوديري
بولسأو ،بيحرت فقوم انيدل نوكي نأب مويلا نوبلاطم اًضيأ نحن .(2009 ربمسيد/لّوألا
وأ ةيفاقثلاو ةيناسنإلا تافالتخالا نيب ةكرش قلخ يف ةبغرلا هكرحت بلقو ،ةفايض
سكذوثرألاو كيلوثاكلا - اندوقي يذلا ،“ةعامج نوكن نأب علو” داجيإ وه يدحتلا .ةينيدلا
عامتسالا ىلإ - انعيمج ،نييردأاللا ةوخإلا ىتحو ،ىرخألا تادقتعملا نم تاوخألاو ةوخإلاو
،يلوسرلا داشرإلا عجار) ةّوُخألا “ةيناحور” َيِّمَنُن نأو ،اًعم لمعنو ملحن نأ ىلإو ،ضعبل انضعب
نكل ،بِّحرملا راوحلا اذه قيرط ىلع اًحوتفم اًحرُج يضاملا خيراتلا لاز ام .(87 ،ليجنإلا حرف
!ةعاجشب مويلا َيِّدحت لبقنل

ةئداهلا هتقث ،ةينانويلا يضارألا ىلع انه ،سلوب سيدقلا رهظأ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ 
رَّشب نيَفقوملا نيَذهب .هب اوهبتشا نيذلا سوغابويرألا ةعامجب بحري هلعج اذهو ،هللاب
روذب ،حيسملا عوسيب ،ملاعلا بلق يف عرز ٍهَلإ هجو مَّدق دقو .لوهجملا هلإلاب هيبطاخم
نلعأ امدنع .ءاجرلا يف ّقحلا ،ناسنإلا قوقح نم ّقح وه يذلا ،ءاجرلا يف عيمجلا َّقحو ،ةمايقلا
هيَلِإ اوُّمَضنا ِلاجّرلا َضعَب َّنَأ َريَغ" .هوكرتو مهمظعم هب فختسا ،ةراسلا رابخألا هذه سلوب
،17 لسرلا لامعأ) "امُهَعم َنورَخآو سيِرَماد اهُمسا ٌةَأَرماو ،ّيغابوُيْرَألا ُسويسينويِد مهنِمو ،اونمآو
تيمس يذلا ،سويسينويِد مهنم ،سلوب ىلإ تمضنا ةريغص ةيقب .تبحسنا ةيرثكألا .(34
كلذ ذنم ،خيراتلا طويخ هللا جسني اذكه نكل ،ةريغص ةيقب مهّنإ !همساب ةيئاردتاكلا هذه
يخيراتلا مكربتخم يف مكلمع اوعباتت نأ يبلق ّلك نم مكل ىنمتأ .مويلا ىتحو نمزلا
َرابتخا مكل نوكيف ليجنإلا اوقوذتتل ،بيحرتلاو ةقثلا ،نْيَنِّوكملا نيَذهب اولمعاو ،ناميإلل
اوَسنت ال مكلضف نم متنأو .ةالّصلاو ةّدوملا يف يبلق يف مكُلِمحأ .اًضيأ ةّوُخأ َرابتخاو ٍحرف
.يلجأ نم اوُّلصت نأ

O Theós na sas evloghi!  [هللا مككراب!]
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